
 
Beverīnas novada pašvaldība 

Trikātas pamatskola  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009148430 

 Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412901204 

“Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731 

Tālrunis 64729203, e-pasts trikataspamatskola@inbox.lv;  

tīmekļa vietne: www.trikatasskola.beverina.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Beverīnas novada Trikātas pagastā 

 

2020. gada 25. augustā Nr. 1 

 

Kārtība kādā Trikātas pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa 

organizēšanā 
 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

26. punktu 

I.  Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka, kādā Trikātas pamatskola (turpmāk – skola) organizē izglītības procesu no 

2020.gada 1.septembra (turpmāk – kārtība) Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

apstākļos. 

2. Noteikumu mērķis ir aprakstīt kārtību, kādā skolā tiks ievēroti Covid-19 infekcijas izplatības 

sabiedrībā novēršanai definētie pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna, personu 

veselības stāvokļa uzraudzība. 

3. Noteikumi attiecas uz izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

pedagogiem, skolas atbalsta personālu, darbiniekiem un viesiem. 

4. Ar šo kārtību tiek iepazīstināta visa mērķauditorija līdz mācību gada sākumam. 

II. Informēšanas pasākumi 

5. Skolā normatīvajos aktos noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību koordinē 

iestādes vadītājs, viņa vietnieks un skolas medicīnas māsa.  

6. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai 

kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.  

7. Skolas telpās, redzamās vietās (pie ieejas durvīm iestādē, vestibilā, skolas gaiteņos, ēdnīcā) 

izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu no citu klašu izglītojamajiem.  

8. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 

ievērošanu.  

9. Izglītojamā vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola par 

izglītojamajam konstatētu Covid-19 infekciju.  

10. Dienas ietvaros izglītojamie atrodas tikai izglītības iestādē, tās teritorijā, tiem aizliegts patvaļīgi 

atstāt iestādi, tās teritoriju.  

11. Skola, sadarbībā ar klases audzinātājiem, nodrošina izglītojamo un viņu vecāku vai likumisko 

pārstāvju instruēšanu par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 
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simptomiem un individuāliem profilakses, higiēnas pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās 

elpceļu infekcijas simptomi.  

12. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kā arī darbinieki tiek informēti par rīcību, ja tiek 

konstatētas slimības pazīmes:  

 nekavējoties ziņo izglītības iestādei par prombūtnes iemeslu; izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē iestādes atbildīgā persona (klases 

audzinātājs vai skolas direktors), ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija;  

 ievēro pašizolācijas pienākumu, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360;  

 telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu, vēršoties pēc medicīniskās palīdzības;  

 atgriezties izglītības iestādē drīkst ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (izglītojamie), noslēgtu 

darba nespējas lapu (darbinieki), tādējādi, apliecinot, ka uz personu nekādi papildus 

piesardzības pasākumi nav jāveic.  

13. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē, kā arī darbinieki netiek 

pielaisti pie darba pienākumu pildīšanas.  

14. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad izglītības iestādes vadītājam nekavējoties ir 

jāinformē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās nodaļas epidemiologs 

(kontakti saziņai sk. www.spkc.gov.lv./ Infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas 

pasākumu nodaļa, tālr. 67271738 vai 67270665). 

III. Mācību procesa organizēšana 

15. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem mācību organizēšanas modeļiem, 

izglītības process no 2020.gada 1. septembra Trikātas pamatskolā tiek organizēts klātienē (A 

modelis). Modelis paredz, ka mācību process 1.-6. klasēs tiek realizēts pilnībā klātienē, 7.-

9. klasēs mācību process līdz 20% no nedēļas slodzes var tikt organizēts attālināti vai kā 

izglītojamo patstāvīgais darbs. 

16. Mācību procesa modelis var tikt mainīts, izvērtējot epidemioloģisko stāvokli Skolā, pašvaldībā, 

valstī, organizējot mācības pilnībā attālināti (C modelis). 

17. Katra klase mācās vienā norādītā mācību kabinetā, izņemot mācību priekšmetus, kuru apguvē 

nepieciešams īpašs tehnoloģiskais aprīkojums vai ir nokomplektētas grupas no vairākām klasēm 

– datorika, informātika, mūzika, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, 

inženierzinības, sports, sports un veselība, sports (peldēšana 4.klasei).  

18. Mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas kā bloka stundas (divas pēctecīgas viena mācību 

priekšmeta mācību stundas). 

19. Pirmsskolas posmā mācību process noris atbilstoši dienas režīmam. 

20. Lai mazinātu klašu plūsmu pārklāšanos, mācību priekšmeta skolotājs vai cita atbildīgā persona 

var organizēt pārtraukumu arī citā laikā, ievērojot mācību stundai paredzēto darba kopējo laiku – 

40 minūtes un pārtraukumu starp mācību stundām. 

21. Starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturēties savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu telpu 

vēdināšanai, atsevišķos laikos uzturas arī gaitenī. 

22. Konsultāciju, mācību atbalsta nodrošināšana klātienē tiek organizēta atbilstoši grafikam pie 

mācību priekšmeta skolotāja, izglītojamo grupai ievērojot higiēnas un distancēšanās pasākumus. 

23. Pagarinātā dienas grupa (atbilstoši vecāku pieprasījumam) tiek organizēta divās grupās (1.-

4. klases izglītojamiem). 

24. Izglītojamajiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai 

mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti, tiek veidoti individuāli 

pielāgoti mācību plāni un nodrošināta atgriezeniskā saite. 

25. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 20 bērniem vienā grupā. Nodarbības rīkot 

katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos.  

26. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var 

neievērot dejotāji, dziedātāji un teātra dalībnieki.  

27. Mācību ekskursiju plānošanu un organizēšanu veic klases audzinātājs, izvērtējot nepieciešamību 
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un iespējamos riskus, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus, 

saskaņojot ar skolas vadību un izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. 

28. Mācību ekskursijā var doties vairākas klases kopā, ja vien iespējams nodrošināt distancēšanos un 

piesardzības pasākumus. Atbildīgās personas – klašu audzinātāji.  

29. Ēdināšanu plāno atbilstoši plānotajam grafikam, iespēju robežās mazina dažādu klašu un grupu 

nonākšanu ciešā kontaktā. 

IV. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā 

30. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu 

veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Skolas administrāciju un sazināties ar ģimenes 

ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem 

Skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 

Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu).  

31. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), Skola: 

31.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, 

nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai 

novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes 

aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

31.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

31.3. izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem.  

32. Ja darbiniekam vai izglītojamam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

33. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši Skolas infekcijas slimību 

ierobežošanas kārtībai – izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un 

mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses 

un kontroles centram. 

V. Distancēšanās pasākumi 

34. Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, izglītojamie dodas uz garderobi un pēc tam uz mācību 

kabinetu, kurā notiks mācību stunda. 

35. Skola pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto (klasei/grupai piesaistīto) darbinieku maiņu.  

36. Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un vecāku 

drūzmēšanos Skolas apkārtnē.  

37. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie 

Skolas ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties.  

38. Bērnu atvešanai uz pirmsskolu un izņemšanai no tās izmanto tikai sporta halles durvis. 

39. Vecākiem atļauts pirmsskolas grupu ģērbtuvēs atrasties ne vairāk kā trijām personām. 

40. Skola pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus Skolas teritorijas dienas 

ietvaros.  

41. Skola plāno izglītojamo plūsmu garderobēs un līdzīgās vietās, lai novērstu drūzmēšanos. 

42. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku 

pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.  

VI. Higiēnas prasību nodrošināšana 

43. Skolas tehniskais personāls veic regulāru telpu uzkopšanu, nodrošinot: 

43.1. regulāru telpu mitro uzkopšanu (ne retāk kā reizi darba dienā) – mazgāt grīdas, slaucīt 
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putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem 

bieži pieskaras; 

43.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju; 

43.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu; 

43.4. regulāru (pēc iespējas) telpu vēdināšanu; 

43.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību. 

44. Izglītojamie bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai žāvētāji. 

45. Atrodoties Skolā jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.  

46. Skola nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem 

iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu.  

47. Skolā ir izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 

48. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos mācību līdzekļus un 

rakstāmpiederumus. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu 

(t.sk., skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, 

(piemēram, datorklases) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas.  

VII. Noslēguma jautājumi 

49. Ar kārtību tiek iepazīstināti darbinieki, izglītojamie, to vecāki vai likumiskie pārstāvji, 

izmantojot skolvadības sistēmu e-klase, kā arī publicējot to skolas mājas lapā.  

50. Par iepazīšanos ar kārtību izglītojamie apliecina ar savu parakstu veidlapā līdz mācību gada 

pirmās mācību nedēļas beigām. Par papildus informēšanu atbildīgi ir klašu audzinātāji. 

51. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.  

52. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā drošība COVID-19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, 

kārtība atceļama ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. 

 

 

 

 

 

Trikātas pamatskolas direktore: Inguna Kondratjeva 


